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De eerste etappe naar de herfstvakantie zit er al weer op. Na een fijne (na)zomer is er al weer genoeg 

te doen. Ondanks de eerste voortekenen van de herfst houden we zomer spirit er nog graag even in!  

  
 

 Met best wat wisselingen in de CvA afgelopen jaar hebben we inmiddels weer een vast team. We laten ons 

dit schooljaar weer een keer in de nieuwsbrief aan jullie zien. De nieuwe collega’s zijn Kim Gosemeijer van 

Attendiz en Wendy Exterkate van Symbio/OSG, die nu vast lid zijn van de CvA en ze draaien prima mee.  

 In vorig schooljaar hebben we ongeveer 220 leerlingen in de CvA besproken. Waarvan ongeveer 50 

herindicaties en de overige zijn nieuwe TLV aanvragen. Dit aantal is in verhouding groter geworden. Ook 

zijn sommige kinderen consultatief besproken in de CvA. Dat ligt in de lijn met voorgaande jaren. We zien 

wat meer verwijzing naar het SBO (ca 55%) en wat minder verwijzing naar het SO (ca 45%) in dit jaar. Het 

jaarverslag van de CvA is klaar en wordt in oktober met de besturen van de CvA besproken en gedeeld met 

het SWV.  

 Het gedragswetenschappers netwerk is vorig schooljaar opgestart vanuit alle schoolbesturen en het SBO en 

SO. Hier gaan we vervolg aan geven met drie bijeenkomsten verspreid over het schooljaar. We willen o.a. 

aan de slag met het vormgeven van het proces van terugplaatsingen.  

 In Haaksbergen en Hengelo zijn er vorig schooljaar lokale bijeenkomsten geweest die gemeente en PMT 

samen organiseerden. Mooie middagen met goede informatie en waarin iedereen ook blij was elkaar weer 

te zien en te spreken.  

 Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de betrokkenen bij de leerlingen met het Down Syndroom 

in het regulier onderwijs. Deze zijn goed bezocht en de eerste keer was er een interessante lezing van Gert 

de Graaf en de tweede keer in april zijn er via korte leerling-filmpjes ervaringen gedeeld en tips aan elkaar 

gegeven over de werkwijze in de school. Een nieuwe bijeenkomst voor dit najaar is op 29 november 2022. 

De uitnodiging staat op de PMT site en als je meer informatie wilt, zoek dan contact met Jacqueline van der 

Linden (j.vanderlinden@sotog.nl) 

 De AB inzet regelden de schoolbesturen van PMT vanaf 2021-2022 zelf en ze zetten ook mensen via elkaar 

in. Verderop in deze nieuwsbrief lees je om welke deskundigen dit onder andere gaat en hoe je contact met 

hen kunt krijgen.  

 De gemeenten en PMT zijn gestart met de 1-zorgroute jonge kind te vernieuwen. De eerste stappen zijn 

gezet en deze gaan gedeeld worden in het najaar met het voorschoolse en de scholen om nog verder aan 

te scherpen.  

 De ervaringen met het gebruik van Kindkans voor het proces van de TLV aanvraag zijn 

positief. Vanuit SBO en SO kunnen scholen ook al via Kindkans aanmelden en de CvA 

heeft er tot nu toe overall goede ervaringen mee. Vanuit andere projecten zoals 
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hoogbegaafdheid en de nieuwe 10-14 werkwijze wordt ook met Kindkans gewerkt. Waar het kan werken 

we zoveel mogelijk vanuit één systeem. Komend schooljaar willen we het ook voor de basisscholen meer in 

gaan zetten voor de TLV aanvragen en de werkwijze met Kindkans tussen de deelregio’s van het SWV 

stroomlijnen. 

 We horen ook graag hoe jij terugkijkt op PMT en de ervaringen met de CvA. Wil je je reacties en ervaringen 

delen dat kan via deze link  

In de volgende nieuwsbrief laten we horen welke feedback we van jullie gekregen hebben. Alvast dank! 
 

 

 We hebben een jaarkalender gemaakt waarop de CvA vergaderingen terug te vinden zijn door het jaar. Deze 

wordt op de website geplaatst van Plein Midden Twente, zodat iedereen altijd zicht heeft op de 

vergaderdata.  

 Een veel gestelde vraag is ook wanneer een dossier besproken gaat worden. Het informeren hierover willen 

we graag meer automatiseren via Kindkans, zodat je zelf ook eenvoudig zicht hier op kunt hebben.  

 Een gezamenlijke PMT bijeenkomst is op 15 november 2022 gepland. Met Loes Arkink (orthopedagoog/ 

leerkracht Brigantijn), Joyce Tettero (IB-er Symbio) en Justine Mellegers (kinderopvang Partou), hebben 

gemeente Hof van Twente en PMT een mooi programma gemaakt. De uitnodiging vindt je op de PMT site. 

Aanmelding is tot 1 november a.s. mogelijk.  

 We willen een aantal formulieren onder de loep nemen. We hebben een werkgroep gevormd waarmee we 

de SOT formulieren door lichten en kijken waar ze verbeterd kunnen worden. Hier nemen Marianne 

Mensink (OPO), Marrit Jacobs (Brigantijn), Jorien Dannenberg (Symbio) en Andrea Ros (Keender) aan deel. 

Daarnaast gaan de deelregio’s van het SWV om de tafel om te komen tot een gezamenlijk aanvraagformulier 

TLV. Hier komt ook een landelijk format voor, waar we waarschijnlijk wel profijt van kunnen hebben in 

datgene wat we in ons SWV willen gaan gebruiken. 

 In lijn met het nieuwe ondersteuningsplan zijn het SBO, SO en de reguliere besturen in overleg op welke 

wijze het toewerken naar inclusiever onderwijs versterkt kan worden. Gedrag zal hierbij een centraal thema 

zijn. We zullen hier de komende jaren stapsgewijs invulling aan geven. René Bekhuis van SBO de Batavier 

vertelt er al wat meer over verderop in deze nieuwsbrief. 
 

 
 

 

 Het nieuwe ondersteuningsplan van ons SWV is klaar en naar de onderwijsinspectie gestuurd! Op de 

website www.swvtwenteoostpo.nl  kun je het vinden onder het kopje documenten. Het is in het nieuwe 

schooljaar bij alle directeuren-overleggen gepresenteerd door Ans Hilberink.  

 Met de komst van dit plan is er ook een nieuwe naam gekozen, zodat we niet meer in 

nummers praten. De naam van ons SWV is nu SWV Twente Oost PO. Je ziet het ook in het 

logo terug.  

 Vanuit het SWV wordt de mogelijkheid geboden aan een aantal pilots mee te doen. Dit zijn 

Interprofessioneel Werken en de aanpak Schoolaanwezigheid. Het SWV informeert hier ook over via de 

nieuwsbrief en bijeenkomsten. Meld je bij Kristel of het SWV (info@swvtwenteoostpo.nl) als je hier 

belangstelling voor hebt. 

Ondersteuningsplan Samenwerken aan inclusiever onderwijs 2022-2026 en ontwikkelingen SWV 

 

Blik op het schooljaar 2022-2023 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ocbSgqL80JSfU20bl0R6hlNIJqyOnc5LPpEiUR9-Qr8puQ/viewform
http://www.swvtwenteoostpo.nl/
mailto:info@swvtwenteoostpo.nl


 

 

 Een ouder- en jeugdinformatie en steunpunt wordt binnen het samenwerkingsverband voor en door ouders 

ontwikkeld. Een groep ouders is met het SWV gestart en is allereerst begonnen met de 

verdieping wat een goede wijze is om ouders te informeren. De recent verschenen brochure 

voor het PO (Wat is passend onderwijs, versie basisonderwijs (steunpuntpassendonderwijs-

povo.nl), is misschien ook bruikbaar voor ons SWV en kun je ook zelf bijvoorbeeld als link 

op je website plaatsen. Daarnaast gaat ook gewerkt worden in de ouder- en 

jeugdinformatiepunten aan de pijlers steunen en signaleren.  

 
 

 Hoogbegaafdheid – Het label Hoogbegaafdheid voorbij – SWV Twente Oost PO en VO – 26 oktober 2022 

14.30 – 18.00 uur UT Enschede (gericht op aandachtsfunctionarissen HB) 

 Brede PMT bijeenkomst – Gemeente Hof van Twente en PMT - dinsdagmiddag 15 november 2022 vanaf 

14.30 uur, IKC de Hunenborg 

 Down Syndroom – Dysfatische ontwikkeling door Corti Kruisselbrink – SWV Twente Oost PO en PMT –

dinsdag 29 november 2022 van 15.00 – 17.15 uur Sterrentuin Hengelo 

 

Heb je belangstelling om deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten? Aanmelden kan via 

www.pleinmiddentwente.nl. 

 

De meeste scholen of IKC’s kennen het wel, de inzet van arrangementen die tijdelijk net dat extra stuk 

ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen, groepen of leerkrachten die dat nodig hebben. Deze worden door 

verschillende begeleiders uitgevoerd. Soms zijn dit collega leerkrachten of onderwijsassistenten, maar ook 

regelmatig andere (ambulant) begeleiders. Een aantal ‘bekende’ AB-ers uit ons gebied stellen zich voor en geven 

een toelichting op hun deskundigheid. Je kunt contact met hen leggen als je een vraag over een leerling of groep 

hebt. De besturen verrekenen onderling de inzet van hun AB-ers.  

 

Inmiddels werk ik ruim 16 jaar als Ambulant begeleider, eerst vanuit Attendiz, in het 

B.O, het V.O en het M.B.O. en nu al een aantal jaren vanuit Plein Midden Twente in het 

basisonderwijs. Ik ben in dienst van Symbio, nu nog voor 1 dag, en werk op verschillende 

scholen in de regio. Mijn expertise ligt van oudsher op het gebied van kinderen met een 

beperking vanuit mijn achtergrond op het Roessingh. Inmiddels is de expertise verbreed 

en verdiept naar gedrag en werk ik zowel met kinderen, als leerkrachten (beeldcoaching 

bv). Ook word ik ingeroepen als er een hulpvraag ligt vanuit de groepsdynamiek (lastige 

groepen). Elke arrangementsvraag is weer een nieuwe uitdaging, ik vind het fijn om 

samen met kind, ouders, school te puzzelen wat er nodig is en hoe we dat kunnen 

faciliteren. Ik denk altijd in mogelijkheden, wat kan er wel en wat werkt al? Wil je contact, mail met 

h.dejong@pleinmiddentwente.nl  

 

 

Bijeenkomsten najaar 2022 

 

Inzet van arrangementen in je school of IKC 

 

Herma de Jong 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/05/Basisonderwijs-wat-is-passend-onderwijs.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/05/Basisonderwijs-wat-is-passend-onderwijs.pdf
https://www.pleinmiddentwente.nl/
mailto:h.dejong@pleinmiddentwente.nl


 

 

  

Ik ben werkzaam als ambulant begeleider uit cluster 3 en als Leespraat begeleider en 

consulent, namens stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (Sotog). Mijn 

expertise ligt op het gebied van (zeer) moeilijk lerende leerlingen én kinderen met syndroom 

specifieke hulpvragen. Denk hierbij aan het syndroom van Down en het Noonan syndroom. 

Voor leerlingen waarbij de communicatie extra aandacht nodig heeft, kan Leespraat 

uitkomst bieden. Het beidt tevens een doorgaande lijn naar het leren lezen. Voor meer 

informatie zie www.stichtingscope.nl. Ook voor leerlingen met ASS op de basisschool kan ik 

ingezet worden. Het doel is om samen met ouders en school passend onderwijs realiseren. 

Dit is maatwerk. Wij maken een plan en voeren dit samen uit. Ook werk ik als het gewenst 

is met de leerlingen binnen school. Dit kan voor een kortere of langere periode. 

Voorheen werkte ik via het samenwerkingsverband PMT op de basisscholen, sinds schooljaar 2021-2022 vanuit 

Sotog.  De vraag om het  inzetten van expertise van buiten de school blijft omdat de  leerlingen waar het om gaat 

het nodig hebben.  Zij verdienen de beste ondersteuning om tot hun recht te komen. Graag draag ik mijn steentje 

bij. Heb je vragen, mail mij j.vanderlinden@sotog.nl 

  

Net als Jacqueline en Herma ben ook ik, werkzaam als ambulant begeleider en dan 

vanuit Keender. Ik ben 1 dag per week inzetbaar voor alle scholen die binnen PMT 

vallen. Mijn expertise ligt m.n. op het gebied van het jonge kind en gedrag.  

Na het werken in het regulier basisonderwijs heb ik verschillende jaren gewerkt als 
leerkracht in het speciaal onderwijs (jonge kind) Hier heb ik veel ervaring opgedaan 
in het afstemmen op allerlei soorten gedrags- en ontwikkelingsvragen bij jonge 
kinderen. Deze ervaring was en is nog steeds een helpende basis voor mijn werk als 
begeleider.  
 

In mijn huidige werk richt ik me samen met de leerkracht op de vragen:  
“wat heeft dit kind nodig?’ en “wat kan ik binnen mijn groep inzetten om zo goed mogelijk tegemoet te komen 
aan zijn /haar onderwijsbehoeften?” 
 

Mijn werkwijze is als volgt: ik start met een verkenning van de begeleidingsvragen (intake) vaak telefonisch. 
Daarna volgt een observatie. Die werk ik zorgvuldig en analytisch uit, met een focus op de begeleidingsvragen 
van school. Op basis daarvan ga ik in gesprek met leerkracht en IB-er om samen de onderwijsbehoeften op te 
stellen / aan te scherpen en samen te puzzelen over passende handelingsinterventies, aangepaste doelen of een 
plan van aanpak. Nauw samenwerken met ouders en alle betrokkenen in dit proces is daarbij in mijn ogen van 
grote meerwaarde. 
 

Ik werk vanuit mijn eigen bestuur Keender in Haaksbergen. Daarnaast werk ik ook een aantal uren per week als  
begeleider binnen de voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzalen in Haaksbergen. 

Voor een aanvraag voor de inzet van mijn begeleiding kun je na toestemming van je eigen bestuur, rechtstreeks 
contact met mij opnemen. Mijn gegevens: l.hekman@keender.nl  

 

Jacqueline van der Linden  

 

Lemien Hekman 

http://www.stichtingscope.nl/
mailto:j.vanderlinden@sotog.nl
mailto:l.hekman@keender.nl


 

 

Deze keer de spotlights voor SBO de Batavier. De vorige keer was de Stapsteen in beeld. Lijkt het je leuk ook 

een keer van je school of IKC te vertellen waar je mee bezig bent qua ontwikkeling en zorg, laat het weten. 

Dan plaatsen we je verhaal graag een volgende nieuwsbrief! 
 

 

We zijn al weer gestart in het schooljaar 2022-2023!  

Ook in de laatste weken voor de zomer moest er nog veel werk verzet worden en 

hebben we ook veel afwisselende,  gezellige en leuke activiteiten kunnen doen 

waarmee we het jaar goed afsloten. Afgelopen schooljaar hebben we mooie 

ontwikkelingen doorgemaakt op onze school en op het niveau van het SWV en de 

deelregio. Hier deel ik er graag  een aantal van.  

Een speerpunt op De Batavier is het implementeren van coöperatief leren. Hiermee willen we de leerlingen 

meer ‘in de actieve stand zetten’ en de betrokkenheid verhogen. In een coöperatieve klas werken de leerlingen 

op een prettige en positieve manier samen. Ze hebben ‘zin in leren’ en het vinden het leuk om hun steentje bij 

te dragen aan het samen leren in teams en in de klas. We zien dat het enthousiasme, de betrokkenheid en de 

gezamenlijke verantwoordelijk een positieve impuls heeft gekregen, zowel voor de leerlingen als voor de 

leerkrachten. Uiteindelijk is het doel om de leerresultaten te verhogen, de sociale/emotionele vaardigheden te 

vergroten en het versterken van de persoonsontwikkeling. 

Een ander speerpunt op SBO De Batavier (en tevens SO/VSO/PRO scholen) is de integratie/samenwerking       

zorg, onderwijs en gemeenten. Er is een Jeugdhulpteam actief op school. Het is in eerste instantie een pilot 

waarbij getracht waarbij verbinding gelegd wordt tussen zorg, onderwijs en gemeenten, en gewerkt  wordt 

vanuit 1 plan. Het Jeugdhulpteam bestaat bij ons uit medewerkers met specifieke expertise vanuit diverse 

hulpverlenende instanties (Accare, Ambiq, Jarabee en Mediant), jeugdconsulenten vanuit de gemeente Hengelo, 

Borne, Hof van Twente en medewerkers van onze school. In gezamenlijke afstemming willen we een deel van 

de hulp voor leerlingen slimmer organiseren en minder ingewikkeld maken. Het Jeugdhulpteam geeft leerlingen 

op school begeleiding en gaat aan de slag met vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Dat kan individueel 

of in groepen. Erg fijn om te kunnen vermelden dat de drie gemeenten, onderwijs en jeugdhulppartijen zich 

uitspreken door te willen gaan in deze setting en de pilot verder willen professionaliseren 

Oprichten NETWERK scholen voor speciaal basisonderwijs SWV Twente Oost PO. Tijdens het overleg tussen de 

directeuren van de scholen voor SBO binnen SWV Twente Oost PO is het idee ontstaan om een netwerk                  

op te richten waarin de intern begeleiders en orthopedagogen/schoolpsychologen elkaar kunnen                      

ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en (heel veel) van elkaar kunnen leren.  

De directeuren van de 4 scholen voor SBO (SBO ‘t Ariens en SBO ’t Pontem in Enschede, SBO De Windroos in 

Oldenzaal en SBO De Batavier in Hengelo) werken al enige tijd succesvol met elkaar samen. We zien ook mooie 

kansen en meerwaarde voor een netwerk waar ook de orthopedagogen en intern begeleiders deel van uitmaken.  

Uitgangspunt is dat dit netwerk zelfstandig functioneert en waar nodig samenwerking zoekt met het netwerk 

‘directeuren SBO’. We denken elkaar op die manier prima te kunnen versterken. 

Een ambitie voor nu en de komende jaren is ‘samenwerken aan inclusiever’ onderwijs. Om dit te 

bewerkstelligen is goede samenwerking tussen Bao, SO en SBO nodig. Het delen van kennis, inzichten en ervaring 

is een belangrijke voorwaarde om dit mogelijk te maken. We hebben afgelopen schooljaar regelmatig met 

directies  

Nieuws van SBO de Batavier – Directeur René Bekhuis aan het woord 

 



 

 

vanuit het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en orthopedagogen van Plein Midden Twente van 
gedachten gewisseld over het thema ‘inclusiever onderwijs’ om een 1e plan van aanpak op stellen.  
 

Waar staan we nu? 
Regelmatig worden hulpvragen vanuit het regulier onderwijs onder de aandacht gebracht bij het SBO en SO, 
waarbij handelingsverlegenheid is, met name op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. De interventies 
die gepleegd worden zijn dan veelal ad hoc en curatief. 
 

Waar willen we naar toe? 
Ondersteuning, door middel van het uitbreiden van zowel kennis als vaardigheden bij leerkrachten (en intern 
begeleiders/ directeuren) binnen het regulier onderwijs. Waarbij zo veel mogelijk preventief ingestoken wordt 
en we uitgaan van het leermodel en het werkplekleren een nadrukkelijke plaats willen geven. 
 
Hoe komen we daar? 
We gaan nu van ‘de ontwerpfase’ opstarten en willen in dit schooljaar met 3 of 4 scholen een pilot starten voor 
het werkplekleren. We gaan daarnaast de overgangen van regulier naar SBO of SO en mogelijk ook weer terug 
nog beter met elkaar afstemmen. En we willen vanuit het SBO en SO extra bijdragen als er sprake is van een 
mogelijke verwijzing en we mee kunnen helpen de specifieke onderwijsbehoefte nog beter in beeld te krijgen 
van die leerling. 
 

Wil je meer weten van de ontwikkelingen binnen onze school of de 

andere thema’s klop gerust bij me aan, 

rene.bekhuis@symbiohengelo.nl 
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